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 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS 

 CERTIDÃO Nº:   9549996  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Criminais   do(a)   Comarca   de   São   Paulo, 
 no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     AÇÕES   CIVIS 
 PÚBLICAS   E   DE   IMPROBIDADE   ADMINISTRATIVA   E   CRIMINAIS  ,   anteriores   a   20/07/2018, 
 verificou   NADA CONSTAR   contra: ***************************************************************************** 

 KIM   PATROCA   KATAGUIRI  ,   RG:   40.289.548-4,   CPF:   393.134.958-64,   nascido   em   28/01/1996, 
 natural   de   Salto   -   SP,   filho   de   Paulo   Atuhiro   Kataguiri   e   Claudia   Cristina   Patroca   Kataguiri,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   é   expedida   para   FINS   EXCLUSIVAMENTE   ELEITORAIS   e   abrange   as 
 Ações   Civis   Públicas   e   de   Improbidade   Administrativa,   os   feitos   criminais   e   dos   Juizados   Especiais 
 Criminais   cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e 
 Distritais do Estado de São Paulo  e só tem validade mediante assinatura digital. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca   poderá   ser   verificada   no   Comunicado   nº 
 53/2015. 

 Caso   o   pesquisado   tenha   completado   18   anos   antes   da   data   de   informatização   deverá 
 ser solicitada a certidão presencial na Comarca de interesse. 

 Considera-se   NEGATIVA   a   certidão   que   aponta   somente   homônimos   não   qualificados, 
 nos termos do artigo 8º, §2º, da Res. CNJ nº 121/10. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 23 de julho de 2018. 

                7322463 
 PEDIDO N°:  



 0001077 

                                               PODER  JUDICIÁRIO 
                                               TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO NEGATIVA PARA FINS ELEITORAIS 

 (nos termos do art. 8º, caput da Resolução CNJ nº 121/2010) 

 CERTIDÃO Nº:   000001077 

 C   E   R   T   I   F   I   C   A,   para   fins   eleitorais   e   atendendo   ao   pedido   de   pessoa   interessada,   que   no   sistema 
 informatizado   de   andamento   processual   de   Segunda   Instância   das   Seções   de   Direito   Público, 
 Criminal   e   Órgão   Especial   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado   de   São   Paulo,   NADA   CONSTA   em   nome 
 de     Kim   Patroca   Kataguiri  ,   filho   de     Paulo   Atuhiro   Kataguiri   e   Claudia   Cristina   Patroca   Kataguiri  , 
 portador(a) do RG nº   40.289.548 - 4  , CPF/MF nº   393.134.958-64   *************************************** 

 São Paulo, 23 de julho de 2018. 

 Observações: 

 a)   A   presente   certidão   é   expedida   em   consonância   com   as   disposições   da   Lei 
 Complementar   n.   64,   de   18   de   maio   de   1990,   com   as   alterações   introduzidas   pela   Lei   Complementar 
 nº 135, de 4 de junho de 2010. 

 b)   Os   dados   de   identificação   informados   são   de   inteira   responsabilidade   do   solicitante 
 e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário. 

 c)   A   autenticidade   deste   documento   poderá   ser   confirmada   no   endereço   eletrônico   do 
 Tribunal. 

 d)   Esta   certidão   foi   emitida   pela   internet   e   é   isenta   de   custas,   nos   termos   da   legislação 
 vigente. 



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS ELEITORAIS

Nº 2018.0002505103

 
CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)
até a presente data e hora, contra KIM PATROCA KATAGUIRI, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
393.134.958-64. 
 
NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2018, às 13:46. 

 

Observações:

a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente; 

 

b) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código

de segurança 7025c1fb 8403b33d 661e19a8 42c3ca1c 8239fc4a ,  no endereço

http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da

data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema); 

 

c) A presente certidão tem por objeto o apontamento de distribuição de processos para fins de

instrução de pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral; 

 

d) Esta certidão foi expedida independentemente de haver ou não decisão condenatória, transitada ou

não em julgado; 

 

e) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o

parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no

caso de apontamento de registro de processo (ação penal); 

 

f) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a

que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de

apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-

se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se

necessário; 

 

Página 1 de 2Página 1 de 2



g) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas (CPF) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de

sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos; 

 

h) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nela grafados e os dados

(nome e número) constantes do aludido documento; 

 

i) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento

confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do solicitante com aqueles

impressos na certidão; 

 

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados; 

 

k) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita; 

 

l) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau,

Seção Judiciária de São Paulo; 

 

m) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e

Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico. 

 

 
Núcleo de Apoio Judiciário 

admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS ELEITORAIS Nº 2018.0002505103
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS ELEITORAIS

Nº 2018.0002505130

 
CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos
Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s)
distribuído(s) até a presente data e hora, contra KIM PATROCA KATAGUIRI, inscrito(a) no
CPF/CNPJ nº 393.134.958-64. 
 
NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2018, às 13:47. 

 

Observações:

a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente; 

 

b) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código

de segurança 92a4f3ed 05ce8d12 756702db 5bdb0534 249699a9 ,  no endereço

http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da

data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema); 

 

c) A presente certidão tem por objeto o apontamento de distribuição de processos para fins de

instrução de pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral; 

 

d) Esta certidão foi expedida independentemente de haver ou não decisão condenatória, transitada ou

não em julgado; 

 

e) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o

parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no

caso de apontamento de registro de processo (ação penal); 

 

f) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a

que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de

apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-

se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se

necessário; 
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g) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas (CPF) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de

sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos; 

 

h) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nela grafados e os dados

(nome e número) constantes do aludido documento; 

 

i) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento

confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do solicitante com aqueles

impressos na certidão; 

 

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados; 

 

k) O parâmetro de pesquisa para confecção da Certidão levou em conta apenas e tão-somente

processos e procedimentos de competência originária do Tribunal e os de sua competência recursal,

em tramitação, autos findos e encaminhadas às Instâncias Superiores nos órgãos fracionários e no

Tribunal Pleno ou encaminhados às Instâncias Superiores, na data da pesquisa. Não foram

considerados os processos ou procedimentos que tenham deixado de tramitar no Tribunal, ainda que

de natureza penal ou de improbidade administrativa; 

 

l) Esta certidão pode conter feitos de publicidade restrita, se devidamente autorizado, sem prejuízo de

exclusões de informações sigilosas, caso determinado pela autoridade judicial. 

 

m) Esta certidão foi expedida nos termos da Res. Pres. nº 277, de 06.01.12, e caso tenha conteúdo

positivo, o interessado poderá obter certidão narrativa da natureza, objeto e estado do feito

diretamente junto ao órgão processante. 

 

n) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal

da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de

Mato Grosso do Sul; 

 

o) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e

Informações Processuais do 2º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.  

 

 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária 

seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS ELEITORAIS Nº 2018.0002505130
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